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Luni dimineața s-au 
încheiat, în aceeași atmos
feră de caldă prietenie, de 
stimă reciprocă, convorbi
rile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene

Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi.

în cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi con
ducători și-au exprimat 
deplina satisfacție față de 
înțelegerile la care s-a a- 
juns, manifestîndu-și con
vingerea că documentele 
semnate cu prilejul vizitei

(Continuări in pag. a 4-a)

Semnarea documentelor 
oficiale

Un pilduitor 
eiemplu de 

muncă și luptă
Marile izbînzi dobindite 

de poporul nostru, făuri
rea vieții noastre noi sint 
indisolubil legate de activi
tatea consecvent revoluțio
nară a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ceea ce 
definește întreaga activita
te a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este dragostea 
sa nețărmurită față de

Iurie PIRVAN, 
șef coloană Vulcan

(Continuare in pag. a 3-a)

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, colo
nelul Moammer El Geddafi, 
au semnat, luni, 24 ianua
rie, în cadrul unei ceremo
nii care a avut loc la Pa
latul Consiliului de Stat,

Programul de dezvoltare 
a cooperării economice, ști
ințifice și tehnice între 
Republica Socialistă Româ
nia și Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialis
tă pînă în anul 1990 și 
Tratatul de prietenie și co
operare între Republica 
Socialistă România și Ja-

(Continuare în pag. a 4-a)

Transmisiune directă la posturile de radio 
și televiziune

Astăzi, în jurul orei 17,00, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct de la Sala Palatului 
Republicii Socialiste România adunarea solemnă con
sacrată omagierii a 50 de ani de activitate revoluțio
nară și aniversării zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

Contribuție inestimabilă la dezvoltarea i

teoriei și practicii revoluționare i
!

Manifestări
omagiale

0 înaltă îndatorire patriotică a minerilor Văii Jiului
A —— • .................................... ...........

îndeplinirea integrală și ritmică 
a prevederilor de plan pentru sporirea 

bazei proprii energetice a țării
ilezvoltarea și moderni

zarea mineritului Văii 
Jiului este legată indiso
lubil de activitatea neo
bosită, de gîndirea crea
toare, profund științifi
că, clarvăzătoare, a se
cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Nu
meroasele vizite de lucru 
efectuate în bazinul nos
tru carbonifer, indicați
ile și orientările date la 
fața locului, în subteran 
sau în cadrul întîlnirilor 
și consfătuirilor cu mine
rii și specialiștii din do
meniul mineritului Văii 
Jiului—au constituit pen
tru noi toți momente de 
o însemnătate deosebită 
în călăuzirea întregii ac
tivități extractive.

Productivități sporite în abataje
Minerii sectorului I de la I.M. Vulcan au debutat i 

i în prima lună a acestui an cu rezultate deosebit de : 
ț rodnice. Printr-o bună organizare a tuturor locurilor i 
i de muncă pe cele patru schimburi, prin folosirea in- i 
i tensivă a întregului potențial tehnic și uman, a tim- • 
i putui de lucru, productivitatea muncii obținută in ; 
ț cărbune se menține cu 100 kg post peste cea planifi- j 
i cată. Depășirea productivității muncii a permis reali- i 
i zarea unei producții suplimentare de 2700 tone de i 
î cărbune. Toate cele 5 brigăzi din sector conduse de i 
: minerii Mihai Dudescu, Gheorghe Sava, Mihai Neș- = 
î tian, Florin Șerban și Ion Șinca sînt cu sarcinile de i 
! plan la zi depășite.

OMUL ALES DE ISTORIE 
să conducă o grandioasă 

operă revoluționară spre împlinire
(In paginile 2-3)

Ing. Dan Otto Surulescu, 
director general al 

C.M.V.J.

Cutezanța gîndirii re
voluționare a secretarului 
general ai partidului, a 
deschis cea mai impor
tantă cale pentru dezvol
tarea mineritului, pentru 
creșterea producției de 
cărbune — modernizarea 
întreprinderilor miniere, 
meca Uzarea principale
lor lucrări din subteran. 
Consecvent în materia
lizarea acestei idei pro
fund novatoare pentru 
minerit, domeniu de ac

tivitate care multă vre
me rămăsese sub influen
ța conservatorismului în 
aplicarea tehnologiilor 
clasice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nu numai că 
ne-a trasat ca sarcină să 
introducem cît mai grab
nic în subteran, la locu
rile de muncă-cheie pen
tru producție, dotări la 
nivelul tehnicii de vîrf 
mondiale, dar ne-a că
lăuzit, cu aceeași clarvi
ziune, și spre căile pe 
care trebuie să sporim 
eficiența muncii noastre, 
pentru creșterea produc
tivității muncii prin folo
sirea intensivă și exten
sivă a utilajelor moderne, 
prin ridicarea neconteni-

(Gonttnuare In pag. a 2-a
----------------------->

PATRIOTISMUL - 
o nobilii și autentică 

floare a neamului 
românesc

Este firesc și necesar 
ca acum, cînd țara întrea
gă sărbătorește împlini
rea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară, ani
versarea zilei de naștere 
a secretarului general al 
partidului, să facem o 
sinteză a succeselor obți
nute de cînd în fruntea 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să 
includem în această sin
teză și realizările privind 
promovarea unei concep
ții noi cu privire la pa
triotismul socialist, în o- 
rlzonturile căreia tînăra 
generație află fapte și 
idei' expresiv puse în va
loare, se descoperă pe si
ne, cea care este și, mai 
ales, cea care trebuie să 
fie. O generație pentru 
care dragostea de patrie, 
respectul față de muncă, 
spiritul de prietenie și 

solidaritatea în muncă și 
învățătură, conștiința 
autoperfecționării, răs
punderea față de viitorul 
patriei și al națiunii noas
tre au devenit și devin 
tot mai pregnant repere 
și norme de existență.

întreaga muncă educa
tivă orientată în direcția 
cultivării în rindul tine
rilor a dragostei nețărmu
rite față de patrie și 
partid, are la bază carac
terizarea clară pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o face patrio
tismului socialist ca va
loare politică nouă, auten
tic revoluționară, consa-

Lector univ. 
loan UIFĂLEAN, 

Institutul dc mine 
Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

mi-
organizează 
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| în colaborare cu 
i Liceul-industrial minier 
i Petroșani, Muzeul 
■ neritului 
i astăzi un colocviu 
i istorie pe tema 
î bleme fundamentale a- 
; le istoriei naționale în 
: opera teoretică a tovară- 
: șului Nicolae Ceaușescu". 
î în sala muzeului este 

deschisă, cu sprijinul bi- 
î bliotecii municipale, o 
ș expoziție de carte sub 
I genericul „Din gîndirea 
i social-politică a secre- 
i tarului general al parti- 
; dului, tovărășul Nicolae 
• Ceaușescu".

H La căminul munci- 
i torcsc al I.M. Lupeni, 
; biblioteca sindicală a 
: preconizat, pentru as- 
Ș tăzi, o seară literar-mu- 
i zicală dedicată „Erou

lui din fruntea Țării". 
Mîihe, la clubul din lo
calitate se va desfășura 
expunerea 
continuă a 
materiale și 
a poporului 
prem al politicii de e- 
dificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate".

H în sala „Studio" a 
Casei de cultură Petro
șani, în cadrul „Tribu
nei ideilor", mîine va 
avea loc dezbaterea „Te
ze și orientări cu privi
re la activitatea teoreti
că, ideologică și „ politi- 
co-educativă în etapa 
actuală, în scopul inten
sificării educării civice, 
revoluționare și patrio
tice a maselor".

„Ridicarea 
bunăstării 
spirituale 

— țelul su-

Ioan LASCU
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Secretarul general 
ne-a fost oaspete în front

Am și acum prezentă 
în memorie vizita de 
lucru din Valea Jiului, 
din noiembrie 1977, a 
tovarășului Nicolae 
(.'•‘auș.scu, secretar ge
meai al partidului, și 
păstrez neșterse in 
conștiință indicațiile 
date atunci de iubitul 
nostru conducător cînd 
ne-a vizitat mina, la o- 
rizontul 360, Am avut 
on..area, noi minerii de 
ia Vul-an, ea lucrările 
de ia iri/.ontul 360, o- 
rizont de bază al între
prinderi', să fie inaugu
rate de tovarășul Nicolac 
Ceausescu, Minerul nos
tru de onoare. Urcîn- 
du-se la pupitrul de co
mandă al combinei de 
înaintare in sterii, eu 
cv.e lucram noi la acest 
orizont, conducătorul de 
partid și de stat ne-a 
iad eal cum să folosim 
termica din dotare, cum 
să sporim vitezele de a- 
vansare, în discuția pe 
care am avut-o în sub

(Urniire din pag ÎL

tă a nivelului calificării 
și policalificării forței de 
muncă, a minerului, a 
minerului-tehnician — 
cum l-a definit secretarul 
general al partidului — 
miner-tehnician, capabil 
iiu numai să exploateze 
si să întrețină in condi
ții optime un utilaj, dar 
să-1 și revizuiască, să-l 
repare atunci cînd este 
nevoie. Ro'lul secretaru
lui general al partidului 
în dezvoltarea și moder
nizarea mineritului nu 
s-a rezumat doar la indi
cații și orientări a căror 
valoare este inestimabi
lă, fără îndoială, ci și' 
într-un sprijin concret în 
alocarea fondurilor ne
cesare achiziționării uti
lajelor, a complexelor 
mecanizate, a combine
lor de abataj și de înain
tări de mare productivi
tate.

Numai valoarea com
plexelor .mecanizate aflate 
în dotarea întreprinderi
lor miniere ale combina
tului depășește suma de 
2,2 miliarde lei, iar a 
combinelor se apropie de 
600 de milioane de lei.

La cele 49 de corpple- 

teran la locul nostru 
de muncă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii, s-a 
interesat de modul cum 
se asigură pregătirea 
practică, de specialita
te a minerilor, modul 
în care se asigură secu
ritatea muncii in subte
ran.

De atunci, de la vizita 
dc lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
mina Vulcan, la orizon
tul 360, ortacii din bri
gada pe care o conduc, 
minerii do la Vulcan, au 
acționat și acționează 
cu responsabilitate mun
citorească, comunistă 
pentru deschiderea de 
noi cîmpuri miniere, 
pentru sporirea produc
ției de cărbune. Trebuie 
să spun că pe acest o- 
rizont a început să se 
colecteze producția de 
la sectoarele II și V, că 
aici s-a dat recent in 
funcțiune o bandă trans
portoare eu covor de 

xe, care constituiau zes
trea tehnică a minelor 
noastre în anul 11)32, în 
acest an li se vor mai a- 
dăuga încă 24, toate de 
construcție românească 
— asimilarea, concepe
rea, proiectarea și cons
trucția acestora in țară, 
chiar in Valea Jiuiui, fi

îndeplinirea integrală 
si ritmică 

a prevederilor de plan 
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ind o altă indicație a se
cretarului genera] al 
partidului.

Producția de cărbune pe 
care o vom extrage nu
mai cu complexe mecani
zate în acest an va re
prezenta 37,5 la sută din 
totalul producției plani
ficate. Obținerea unor 
productivități înalte în a- 
batajele dotate cu utilaje 
moderne este cea mai 
importantă sursă de creș
tere a producției, pentru 
realizarea sporului de 12 
la sută pe care îl re
prezintă producția acestui 

cauciuc, de 700 ml. Tre
buie să spun că noi ac
ționăm în continuare 
pentru deschiderea și 
pregătirea unor noi ca
pacități de producție.

Acum, cînd întregul 
popor sărbătorește 50 
de ani de activitate re
voluționară și omagiază 
ziua de naștere a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, omul care 
și-a dedicat întreaga 
viață edificării României 
moderne, îmbunătățirii 
condițiilor de muncă 
și viață ale poporului 
nostru, ortacii din bri
gada mea, întregul co
lectiv de mineri de la 
l.M. Vulcan îi urează 
ani multi de viață, fe
ricire și putere de mun
că pentru a conduce des
tinele patriei socialiste 
pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Hie CHIRON, 
miner, șef de brigadă 

l.M. Vulcan

an față de anul 1932, 
spor din care 24 la sută 
se va face numai pe sea
ma creșterilor de pro
ductivitate. Dispunem a- 
cum la început de an de 
toate condițiile necesare 
îndeplinirii ritmice și 
integrale a prevederilor 
de plan. Totul depinde de 

noi, de conducerea Com
binatului, a întreprinde
rilor miniere, de fiecare 
formație de lucru pentru 
redresarea grabnică a si
tuației producției din pri
mele două decade ale a- 
cestei luni, pentru depă
șirea acestor momente di
ficile din activitatea 
noastră astfel îneît ' să 
putem raporta în cel mai 
scurt timp realizarea in
tegrală a prevederilor dc 
plan. Aceasta njj, este nu
mai o sarcină de mare 
răspundere, ci și o înaltă 
îndatorire patriotică pen- 

ț
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OMUL ALES l 
să conducă o 

operă revolujionar
Vom urma exemplul
Minerului de onoare

Minerii Petrilci retră
iesc cu multă emoție mo
mentele vizitelor de lu
cru întreprinse in între
prinderea noastră, in Va
lea Jiului de către secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Prețioasele in
dicații și recomandări fă
cute din suflet pentru 
sufletul minerilor ne-au 
fost de un real folos. în
drumările ce ni le-a dat 
să organizăm mai bine 
munca, să introducem în 
subteran cu mai mult cu
raj tehnologiile noi de 
exploatare, să ne perfec
ționăm pregătirea profe
sională pentru a deveni 
mineri-tehnicioni, să spo
rim producția și produc
tivitatea muncii, au prins 
viață.

în aceste zile emoțio
nante, cînd întregul nos
tru popor sărbătorește o 
jumătate de veac dc acti
vitate revoluționară și 
omagiază aniversarea zi
lei de naștere a celui mai 
iubit fiu al poporului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al parti
dului, oamenii muncii de 
la mina Petrila ne expri
măm statornica noastră 
dragoste și atașament fa
ță de omul de omenie, 
revoluționarul înflăcărat, 
dc acela care prin întrea
ga muncă, prin orientă
rile și indicațiile date ne 
luminează calea spre pro
gres, bunăstare și ferici
re, acela care știe să pre- 

tru că așa cum spunea 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
Națională < partidului 
„încă în 1983, peste 90 la 
sută din consumul de e- 
nergie primară il vom 
asigura cu forțe proprii, 
ceea ce dă posibilitatea 
să afirmăm că vom pu
tea realiza chiar mai de
vreme prevederile Con
gresului al XH-lea pri
vind asigurarea deplinei 
independențe energetice".

ASIGURAREA DEPLI
NEI INDEPENDENȚE 
ENERGETICE A ȚĂRII, 
aceasta este sarcina pe 
care ne-a trasat-o parti
dul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iar minerii 
Văii Jiului nu vor precu
peți nici un efort pentru 
îndeplinirea ei cu succes, 
dovedind astfel, încă o- 
dată, puternicul lor ata
șament, de detașament 
înaintat al clasei noastre 
muncitoare, la întreaga 
politică economică a par
tidului și statului nostru.

Cărbunele — rod al 
muncii pline de abnega
ție — va- fi răspunsul mi
nerilor la grija pe care 
partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu lc-o poartă sta
tornic, ca un adevărat 
părinte.

țuiască munca noastră, 
a minerilor. Această pre
țuire m.i am ințeles^o și 
mai b.ne din recentele 
hotărîri ale Conferinței 
Naț onalr a partidului, 
cari i ■ ‘ f,.'a mine
rilor ».-v;ni deose
bite |x:..;ru cr<-șterea pro
duced de -ă: bune. Conș- 
tiențj de răspunderile 
mari ce ne revin in lup
ta pentru a da țării mai 
mult cărbune, comuniș
tii, întregul colectiv de 
oameni ai muncii de la 
l.M. Petrila aduc în dar 
iubitului nostru conducă
tor, țării, o producție 
suplimentară de 4000 tone 
cărbune și o creștere a 
productivității muncii in 
abataje de 900 kg/post 
obținute în prima lună 
a acestui an. 11 asigurăm 
pe secretarul general, că 
noi, minerii, vom consti
tui întotdeauna un deta
șament de nădejde al 
partidului, că vom milita 
și lupta pentru creșterea 
producției dp cărbune, 
pentru cucerirea inde
pendenței energetice a 
țării pină la finele aces
tui cincinal.

în acest moment sărbă
toresc, în numele colec
tivului de oameni ai 
muncii, al comuniștilor dc 
la l.M. Petrila, adresăm 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarului 
general al partidului, pre
ședintelui țării, Mineru
lui nostru de onoare, 
într-un glas cu întreaga 
țară, viață lungă, putere 
de muncă și sănătate, spre 
binele și fericirea națiu
nii noastre, pentru trium
ful cauzei păcii și progre
sului în întreaga lume.

Marcu BOANTĂ. 
secretar ai comitetului de 
partid de la l.M. Petrila

I.U.M.i’. — o adevărată c 
iși trăiește la acest început c! 
turitatea, iși asumă și își af 
menirea de unitate constructc 
derne pentru industria minie 
întregii țări. Acum, in acest 
uzinei se simt legați mai mi 
mii de fire, de omul pe care 
— secretarul general jd pârlii 
le-a fost de trei ori r «spete i 
ale căror îndemnuri și orient: 
in inimi și in memorie, însu 
giiidesc și înfăptuiesc pentru 
răspunderi față de mineritu

Comunistul Ioan Pa
nic, șef de brigadă în 
atelierul de montaj com
bine al secției prelucrări 
la rece, este unul dintre 
cei mai vechi muncitori 
care construiesc combi
ne pentru abataje. Tn 
această calitate, a avut 
onoarea să prezinte se
cretarului general al 
partidului, cu ocazia 
vizitei de lucru din 1979, 
prima combină făurită 
la I.U.M.P,

— Cuvintele calde, 
de îmbărbătare ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu au devenit 
pentru noi, toți făurito
rii de utilaje miniere 
un veritabil și însufle- 
țitor program de lucru; 
secretarul general ne-a 
cerut să trecem la fa
bricația în scrie a 
combinelor, să le produ
cem la parametri cali
tativi cit mai înalți, să 
le adaptăm condițiilor 
miniere din bazin. De 
atunci am produs zeci 
de combine caro se află 
in abatajele Văii Jiului, 
ale Olteniei și la Fili- 
peștii de Pădure. In tot 
acest timp, ne-am stră
duit și am reușit să le 
aducem îmbunâtățVn 
constructive, așa cum 
ne-a cerut secretarul 
general și cu ocazia vi
zitei din toamna trecută. 
Totodată, am răspuns si 
la o altă chemare : să 
ajutăm la repararea 
combinelor din dotarea 
minelor ; în trimestrul 
IV 1982 am reparat trei 
combine, iar în această 
lună încă două.

Pe viitor vom acționa
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erata de societatea noas
tră socialistă : „A fi pa
triot, a-ți iubi țara în
seamnă a face totul pen
tru a spori avuția națio
nală, proprietatea socia
listă. a nu precupeți ni
mic pentru înfăptuirea 
politicii partidului comu
nist, ce corespunde pe 
deplin intereselor vitale 
ale intregii națiuni".

în concepția secreta
rului general al partidu
lui nostru, educarea 
nucetului în spiritul 
triotismului socialist 
plică cunoașterea și
milarea valorilor și trăsă-

ti- 
pa- 
im- 
asi-

îsuflețit
ontinuă

delă industrială 
in din p!in ma
ia cu prisosință 
' de utilaje mo- 
a Văii Jiului, a 
nuarie, oamenii 
ca oriei nd, prin 
ărbâtor.ește țara 
«i —, irinul care 
lalele uri-ui. și 
le păstrează 'vii 
indu-i în tot ce 
i onora înaltele 
imânesc.

iși dăruire pen- 
î duce la inde- 
arcinile de ma- 
îndere trasate 
tarul general, 
e gînduri și fap- 
mcă cinstim, a- 
de întregul 

popor aniver- 
>0 de ani de ac- 
evoluționară a 
ui Nicolae 
J, ziua sa de

ea hală 
la rece a 

niedd se 
cea îrfai i 
itilajelor 
cină. în această 
ează brigada 
a strungarului 
mbruș, repre- 
l oamenilor 
vicepreședinte 
Ne spune: 
trăit în toana- 
i membrii bri- 
lamenii uzinei, 
nent de mare 
te : ne-a fost 
ccretarul ge- 
artidului, pur
oi un dialog 
ărășesc. Apre- 
entările și in
elar văzătoare 

ui nost.ru <?on- 
?-au rămas în 
'■».. însuflețesc 
«flvitatea. Și, 

acum, după 
luni de la vi- 
em satisfacția 
iplinite: am 
proape 40 de 
mare strin- 
ru combinele 
toate articu- 

:ru complcxe- 
itc, piese pen- 
irtoare și al-

de 
l scc- 
pre- 

mare 
pro-

Dan STEJARU

îndemn
autodepășire

ț. Z-’Jy :
■

tele, depășindu-ne 
cinile lună de lună. De
și sîntem o brigadă tî- 
nără, media ei de virstă 
fiind de 20 de ani, sîn
tem conștienți că de 
munca noastră depind 
rezultatele întregului 
colectiv, performanțele 
utilajelor miniere. De 
aceea ne perfecționăm 
pregătirea, ne concen
trăm atenția asupra ca
lității pieselor care de
vin părți componente 
ale utilajelor. Avem un 
singur țel : să ne facem 
datoria față de patria 
noastră, să slujim cauza 
partidului în fruntea că
ruia se află conducăto
rul nostru iubit, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu, 

urmăm eu de
și încredere 
îi urăm via- 
sănătâte, pen- 

între-

pe carc-l 
vota men t 
și căruia 
ță lungă,
tru bunăstarea 
gului nostru popor.

Pentru colectivul cc-1 
conduce maistrul prin
cipal Alexandru Deme
ter. din secția mecani
că II. o prioritate a pre
ocupărilor după vizita 
dc lucru a secretarului 
general al partidului 
din toamna trecută,

fost asigurarea pieselor 
de schimb, a suban- 
samblelor necesare uti
lajelor miniere în func
țiune în subteranele 
Văii Jiului.

— Am depus toate e- 
forturîle pentru a asi
mila și a livra minelor 
piesele și subansamble- 
ie strict necesare care 
înainte se procurau pe 
valută din import. Ast
fel, am produs și livrat 
unităților miniere pri
mele grupuri conice a- 
tît pentru combine de 
abataj cit și pentru 
combine de înaintări. în 
viitor, vom acționa cu 
aceeași stăruință pentru 
a fi la înălțimea sarci
nilor de onoare ce ne 
revin în urma indicați
ilor secretarului general 
al partidului, de a fi 
alături de mineri în e- 
forturilc lor de sporire 
a producției de cărbune.

— Vizita secretarului 
general al partidului din 
septembrie ’82 a coincis 
cu inaugurarea halci 
noastre cele mai moder
ne, cea de la hidraulică, 
ne spune tînărul inginer 
Gheorghe Iliescu. De a- 
tunci a trecut o perioa
dă rodnică pentru 
Acum sîntem în

cînd

se
al 

privire 
armo- 
locali-

sura sa-i raportăm se
cretarului general suc
cese de seamă. întreaga 
dotare a halei este în 
funcțiune. în trimestrul 
IV am livrat piese de 
schimb reprezentînd e- 
lemente de hidraulică de 
comandă în valoare de 
3 8 milioane lei, elemen
te asimilate și adaptate 
complexelor mecaniza
te in funcțiune în Va
lea Jiului.

Muncim și învățăm, 
stăruim pentru însușirea 
integrală a tehnologiei 
de fabricație, pentru 
perfecționarea noastră 
profesională, facem adi
că totul pentru a ne în
deplini exemplar mi
siunea și a răspunde cu 
faptele noastre de mun
că grijii partidului, a 
secretarului său general, 
față de dezvoltarea uzi
nei noastre. Acum 
marca zi aniversară, 
îndreptăm cu recunoș
tință gîndul spre iubitul 
nostru îndrumător 
urăm din adîncul 
milor ani mulți de viață 
și împliniri spre binele 
nostru al tuturor.

PATRIOTISMUL
o nobilă și autentică 
floare a neamului

romanesc
terilor sale pozitive noi, 
concomitent cu asimila
rea valorilor perene fun
damentale ale poporului 
nostru, deoarece profilul 
spiritual prin care popo
rul român se identifică 
intr-un mod original in
tre popoarele lumii se 
exprimă printr-o spiri
tualitate fondată pe o 
întinsă durată istorică și 
culturală, pe conștiința 
de sine trainică în care 
s-a acumulat de-a lungul 
generațiilor și secolelor 
tezaurul intelectual, mo
ral și artistic național. 
Patriotismul, ca cea mai 
nobilă și autentică floare 
a sufletului românesc, 
flacără lăuntrică a gîn- 
dului și sensibilității, a 
acțiunii de transformare 
a unui spațiu fizic într-o 
geografie spirituală cu 
inepuizabile valențe este
tice și etice, precum și

a unui timp istoric in
tr-un timp al eroismului 
și a unei neclintite voin
țe civilizatoare, este ma
nifestare integrală a conș
tiinței de sine a poporu
lui român față de trecut, 
față de prezentul socia
list și față de viitor.

O altă componentă 
educării în spiritul 
triotismului socialist cons
tă in cultivarea respectu
lui față de avuția națio
nală' și proprietatea so
cialistă, în participarea 
la sporirea lor. Patriotis
mul socialist nu este trăi
rea pură, contemplativă, 
ci acțiunea practică, este 
un patriotism al faptelor. 
Este relevantă în această 
privință ideea că „Pa
triotismul, dragostea și 
devotamentul față de ța
ră sînt o expresie a conș
tiinței revoluționare, co
muniste, expresia înda

a
pa-

toririi de onoare a fiecă
rui om al muncii față de 
glia strămoșească și față 
de noua societate".

Pornind de la principiul 
că munca reprezintă fac
torul determinant în for
marea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste, a o- 
mului nou, partidul nos
tru consideră că nici 
educația patriotică nu 
poate fi făcută în mod 
abstract, ci tot prin si 
pentru muncă. Munca, 
acțiunea socială indife
rent de modalitatea con
cretă a desfășurării sale, 
este totodată, și mijlocul 
prin care omul își poate 
manifesta și proba conș
tiința sa patriotică.

O semnificație profund 
patriotică are și acțiunea 
de afirmare creseîndă, în 
viață, a principiilor eticii 
și echității socialiste, în 
scopul realizării unor 
raporturi noi între mem
brii societății și întăririi 
moral-politice a poporu
lui. Transpunerea în prac
tică a acestor principii, 
subliniază Programul 
partidului, va exercita o 
puterriică influență asu
pra tuturor cetățenilor 
țării, indiferent de națio
nalitate, asupra întregii 
dezvoltări a patriei.

Manifestări
omagiale

(Urmare din pag. 1)

SS Expunerea „Acti
vitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, dedicată pro
gresului și prosperită
ții României socialiste1*, 
urmată dc montajul li
terar „Slavă conducă
torului Țării*1 sînt ma
nifestările prin care se 
omagiază, mîine, la clu
bul din Petrila, mărea
ța aniversare.

■ Astăzi, în toate u- 
nitățile de pionieri din 
Vale, sînt programate 
expuneri care prezintă 
contribuția de inesti
mabilă valoare a tova
rășului Nicolae 
Ceaușeseu în promova
rea unei politici pro
fund umaniste, dedicată 
progresului, bunăstării, 
păcii și colaborării în
tre toate popoarele lu
mii. Expunerile sînt ur
mate de spectacole lite- 
rar-muzicale.

Un pilduitor exempt 
de muncă și luptă

Muncesc într-un șantier 
care și-a îndeplinit sar
cinile de plan din anul 
1982 cu mai bine de o 
lună de zile mai devreme. 
Sîntem conștienți că a- 
vem datoria să sporim 
și mai mult eficiența 
muncii noastre pe șantie
re, să folosim mai bine 
utilajele din dotare și 
vom face totul pentru în
făptuirea exemplară a 
sarcinilor care ne revin 
în acest an avînd mereu 
vie în fața pilduitoarea 
viață a secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu, 
cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste.

Acum, cînd 
noastră națiune 
50 de ani de 
revoluționară și 
rea zilei de naștere

(Urmare din pag. 1)

popor, înalta’ conștiință 
patriotică. Cei 50 de ani 
de activitate revoluționa
ră neîntreruptă a tovară
șului 
și 
38 
ta 
ce 
porul 
conducerea partidului 
anii construcției socialis
te. In tot acest răstimp 
tezele, ideile 
nare, profund 
ale tovarășului 
Ceaușeseu au 
puternice imbolduri 
acțiune creatoare 
toate categoriile de 
meni ai muncii, iar întrea
ga sa viață reprezintă un 
pilduitor exemplu, demn 
de urmat, de luptă și de 
muncă neobosită pentru 
înfăptuirea programului 
partidului, pentru ridica
rea României pc culmile 
progresului și civilizației.

Nicolae Ceaușeseu 
mai cu seamă ultimii 
ani, și-au pus ampren- 
puternic asupra a 

înfăptuit 
o s t r u

a
n

tot 
po- 
sub 

în

revoluțio- 
novatoare 

Nicolae 
constituit 

la 
pentru 

oa- întreaga 
omagiază 
activitate 
aniversa- 

a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu îi urăm din a- ■ 
dineul inimii mulți ani, 
deplină sănătate, putere 
de muncă pentru a ne 
conduce spre piscurile lu

minoase ale comunismului.

Creșterea nivelului de trai al oamenilor mur.cir, 
obiectiv prioritar al politicii partidului

Prin grija 
statului nostru, 
muncii și vieții 
lor din Valea Jiului 
crescut de la un an 
altul, fiind o materiali
zare a îndemnurilor și in
dicațiilor pe care ni le-a 
dat, în timpul vizitelor 
de lucru din municipiul 
nostru, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. în a-

partidului și 
calitatea 
oameni-

a 
la

ccste zile, cînd întregul 
nostru popor omagiază 
împlinirea a 50 de ani 
de activitate revoluțio
nară neîntreruptă și ani
versarea zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, ctitor al vieții 
noi în România contem
porană, oamenii 
din comerțul Văii 
au făcut bilanțul 
activități de calitate

<

Munca și gîndurile noastre — 
drept fierbinte omagiu

In întreprinderea noas
tră toate lucrătoarele 
își amintesc cu emoție 
de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, de 
îndemnurile, ce ne în
călzesc și astăzi inimile, 
de a crea tricotaje de 
calitate superioară, com
petitive pe piața in
ternațională. Astfel în 
Petroșani, în realizarea 
întreprinderii de tri
cotaje, s-a materializat 
concepția revoluționară, 
științifică, profund u- 
manistă, a tovarășului

Nicolae Ceaușeseu, 
cretarul general 
partidului, cu 
ia dezvoltarea 
nioasă a tuturor 
tăților patriei.

In aceste zile,
întreaga noastră națiune 
socialistă omagiază îm
plinirea a 50 de ani de 
activitate revoluționară 
și ziua de naștere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, gîndurile tri- 
eotoarclor și confccțio- 
nerelor din Petroșani 
sc îndreaptă, pline de

stimă și recunoștință, 
spre secretarul general 
al partidului din ale că
rui indicații s-a construit 
întreprinderea de trico
taje din Petroșani în 
care muncesc astăzi, cu 
abnegație și obțin fru
moase rezultate econo
mice, sute de soții și fi
ice ale harnicilor mineri 
din Valea Jiului. Noile 
noastre creații, tricota
jele apreciate în țară 
și peste hotare, demons
trează cu forța faptelor 
vii, talentul și pricepe
rea femeilor din Valea

Jiului lată de ce nc ex
primăm profunda noas
tră gratitudine pentru 
încrederea pc care o a- 
re în clasa muncitoare 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, fiu al națiu
nii de al cărui nume se 
leagă minunatele 

din ultimii 18 
mai rodnică 
istoria patriei.

ț» 
«■ea 
d:n

crea- 
ani, 

etapă

Aurica ANTAL, 
secretarul organizației 

de partid de Ia 
întreprinderea de 

tricotaje Petroșani

i

muncii 
Jiului 

unei 
su

perioară în aproviziona
rea populației cu produse 
industriale și alimentare. 
Ca urmare a atenției a- 
cordate de secretarul ge
neral al partidului, și a 
măsurilor din acest do
meniu, comerțul socialist 
din Valea Jiului a înregis- , 
trat creșteri deosebit 
semnificative: în 
1982, comparativ cu 
volumul desfacerilor 
sporit cu 28,09 la 
însum 
Odată 
provizionării s-a 
festat un deosebit 
pentru ridicarea 
lui profesional al 
lorilor și modernizării re
țelei comerciale, domenii 
care contribuie in mod 
hotărîtor la eficiența ac
tivității noastre. în pe
rioada 1980—1982, un nu
măr de 1757 lucrători 
și-au ridicat nivelul de

pregătire profesională 
prin diferite forme de 
pregătire. în urma indica
țiilor date cu prilejul vi-* 
zitei de lucru din noiem
brie 1977 a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu s-au i 
construit și au intrat în. 
funcțiune magazinul uni
versal „Jiul11 din Petro
șani, laboratorul de pro
duse zaharoase Petrila, 
cantine-restaurant la Lu- 
peni și Vulcan, fiind în 
curs de amenajare com
plexe de alimentație pu
blică la Lupeni șl Vul-* 
can, magazine generale 
la Petrila și Aninoasa etc. 
în ultimii 5 ani s-au cons
truit importante 
comerciale care
mează peste 10 000 mp și 
contribuie efectiv la per
fecționarea activității de 
servire a populației, la' 
creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, o-» 
biectiv urmărit consec
vent de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, pa
triot înflăcărat cc se iden
tifică c * cele 
mai profunde idealuri
de progres, civilizație și 
pace, idealuri care însu
flețesc poporul nostru.

Miron ȘERB, 
director-adjunct al 

Direcției comerciale a 
municipiului Petroșani

de 
anul 
1978, 

a 
SUtă, 

id 352 milioane lei. 
cu asigurarea a- 

mani- 
interes 
nivelu- 
lucră-

spații 
însu-*

il

nost.ru
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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara 
noastră a colonelului 

Moammer El Geddafi 
încheierea convorbirilor 

oficiale

O strălucită și neobosită activitate 
peniru triumful polițai externe românești

(Urmare din pag. 1)

asigură o pcj-spectivă nouă, 
de importanță istorică în 
dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare din
tre cele două țări și po
poare pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și 
cultural, în folosul dezvol
tării economice a României 
și Libiei, al progresului și 
prosperității poporului ro
mân și poporului libian.

Cei doi conducători au 
exprimat hotărîrea Româ
niei și Libiei de a acționa 
în continuare pentru a- 
profundarea relațiilor de 
cooperare și colaborare 
dintre cele două țări de a 
conlucra tot mai activ pe 
arena internațională, de a 
contribui, prin eforturi 
comune, la rezolvarea cons

Semnarea documentelor 
oficiale

(Urmare din pag. 1) 

mahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă.

După semnare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El 
Geddafi s-au felicitat reci
proc, și-au strîns cu căldu
ră mîinile, s-au îmbrățișat.

In cadrul aceleiași so
lemnități, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Jadalla Azouz Talhi,

Ceremonia plecării 
înaltului oaspete libian
Luni, 24 ianuarie, s-a 

încheiat vizita oficială 
de prietenie pe care a în
treprins-o în țara noastră, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, colonel 
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Prin rezultatele sale 
fructuoase, noul dialog la 
nivel înalt româno-libian 
se înscrie ca un moment 
important în cronica rela
țiilor de prietenie și cola
borare dintre țările și po
poarele noastre, ca o con
tribuție de seamă la cau
za păcii, cooperării și în
țelegerii internaționale.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete libian a avut 
loc pe aeroportul interna
țional Otopeni.

Cei doi conducători au 
sosit împreună la aeroport. 
Un mare număr de bucu- 
reșteni prezenți la pleca
rea înaltului oaspete au 
făcut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și colonelului 
Moammer El Geddafi o 
caldă manifestare de sim
patie

Comandantul gărzii mi

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
I iembi'ie ; Cursa infernală; 
! Unirea . Fericire de țigan. 
1LONEA : Iubește, iu

bește, dar nu-ți pierde 
. capul. 

tructivă a problemelor 
complexe ce confruntă o- 
menirea, la înfăptuirea as
pirațiilor legitime de li
bertate, independență, de 
progres și bunăstare ale 
tuturor popoarelor, pentru 
edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Colonelul Moammer El 
Geddafi a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de activitate revo
luționară și al aniversării 
zilei sale de naștere, cele 
mai calde felicitări și u- 
rări de viață îndelungată, 
de sănătate, fericire și suc
cese tot mai mari în mun
ca de înaltă răspundere pe 
care o desfășoară în frun
tea partidului și statului 
român.

secretar al Comitetului 
Popular General al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, au semnat 
Protocolul privind dezvol
tarea cooperării economi
ce și a schimburilor co
merciale între Republica 
Socialistă România și Ja- 
mahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă în a- 
nul 1983.

La solemnitate au parti
cipat persoane oficiale ro
mâne și libiene.

litare aflată pe aeroport a 
prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat 
ale României și Libiei, în 
timp ce, în semn de salut, 
au fost trase 21 de salve 
de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonelul 
Moammer El Geddafi au 
salutat drapelul de stat al 
României. Cei doi condu
cători au trecut, apoi, în 
revistă garda de onoare.

în continuarea ceremo
niei, înaltul oaspete și-a 
luat rămas bun de la per
soanele oficiale române 
aflate pe aeroport.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale libiene care l-au în
soțit pe înaltul oaspete în 
vizita oficială de prietenie 
în țara noastră.

Un grup de pionieri au 
oferit flori celor doi con
ducători.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și colo
nel Moammer El Geddafi 
și-au strîns cu cordialitate 
mîinile, s-au îmbrățișat 
cu prietenie.

La ora 10,30 aeronava 
prezidențială libiană a de
colat.

ANINOASA : Provin
ciala.

VULCAN — Luceafărul: 
Julek.

LUPENI — Cultural : 
Regina din Tîrnovo.

URICANI : Ultima vî- 
nătoare.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Copiii cîntă patria, 

partidul, conducă
torul iubit. Program 
literar-muzical.

Gîndirea novatoare, 
fapta cutezătoare prin 
care înțeleptul cîrmaci 
al noii Românii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
și-a adus contribuția în 
rezolvarea marilor pro
bleme ale lumii contem
porane, în apărarea drep
tului fundamental al oa
menilor la pace, la exis
tență liberă și demnă, 
sînt merite larg recunos
cute în viața internațio
nală. Manifestările prile
juite de împlinirea a 50 
de ani de activitate revo
luționară a președintelui 
României socialiste, de a- 
niversarea zilei sale de 
naștere, pun cu pregnan
ță în evidență în nume
roase colțuri ale lumii, 
prestigiul de care se 
bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul care prin 
activitatea sa neobosite» 
aduce o contribuție esen
țială la înfăptuirea obiec
tivelor fundamentale ale 
politicii externe româ
nești — pacea, dezarma
rea, destinderea în rela
țiile internaționale.

Cu prilejul vizitelor 
peste hotare, România 
socialistă prin vocea sa 
cea mai autorizată, șceea 
a președintelui țării, se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a dat expre
sie în mod consecvent 
politicii de pace, strîns 
legată de prosperitatea 
tuturor popoarelor lumii. 
La Conferința Națională 
a partidului, vorbind 
despre politica partidului

La Atena a apărut un nou volum din gîndirea politică a președintelui României

„Nicolae Ceaușescu — Pace și dezarmare"
ATENA 24 (Agerpresj. 

în aceste zile, în care în
tregul nostru popor și, 
împreună cu el, numero
șii săi prieteni de pe toa
te meridianele globului 
omagiază 50 de ani de 
activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversează 
ziua sa de naștere, la 
Atena a văzut lumina ti
parului un nou volum din 
gîndirea politică a condu
cătorului partidului și sta
tului nostru. Volumul, 
„Pace și dezarmare", de
dicat unei coordonate e- 
sențiale a neobositei acti
vități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — lupta 
pentru preîntîmpinarea 
războiului și asigurarea 
păcii, pentru apărarea 
dreptului fundamental al 
oamenilor și popoarelor 
la viață, la existență li
beră și demnă — se des
chide cu un portret ce il 
înfățișează pe secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii. Pre
fața poartă semnătura cu
noscutului om politic e- 
len Ilias Iliou, președin-

11,30 Călătorie prin țara 
mea. Scornicești — 
istorie și contem
poraneitate.

11,55 Așa se-arată țării, 
azi partidul. Spec
tacol de poezie și 
muzică.

12,35 Uniți in cuget și-n 
simțiri... Documen
tar.

13,00 închiderea progra
mului.

și statului nostru de apă
rare a păcii, de dezarma- 
re, destindere șl securita
te internațională, de soli
daritate cu toate popoa
rele lumii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Omenirea a ajuns 
într-un stadiu cînd nive
lul înarmărilor, îndeosebi 
arsenalul nuclear, pune 
în pericol însăși civiliza
ția, existența societății 
omenești. De aceea, pro
blema fundamentală a 
epocii noastre este pro
blema preîntîmpinării

Contribuție inestimabilă la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare

războiului și asigurarea 
păcii. Mai mult ca ori- 
cînd trebuie să facem 
totul pentru a bara calea 
războiului, pentru a asi
gura pacea. Nu există 
țel ntfii înalt decît de
zarmarea, în primul rînd 
dezarmarea nucleară, a- 
sigurarea securității fie
cărei națiuni, a păcii 
mondiale".

Tezele, ideile, inițiati
vele de pace ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
constituie contribuții u- 
nanim recunoscute la edi
ficarea idealurilor de li
bertate și muncă pașnică 
a popoarelor lumii acum, 
cînd relațiile mondiale 
s-au agravat și complicat 
prin adăugirea la vechile 
contradicții a altora noi, 
cînd conflictele militare 
sînt mereu întreținute de 
politica imperialistă de

tele Partidului Uniunea 
Democratică de Stingă, 
iar tălmăcirea textului vo
lumului — publicat în 
condiții grafice deosebite 
de editura ateniană „Kri- 
nos" — a fost asigurată 
de Tasos Soukas.

Cuprinzînd extrase din 
cuvîntări, expuneri, ar
ticole și interviuri, volu
mul prezintă cititorilor 
ideile și tezele novatoare, 
soluțiile profund realiste, 
de o largă rezonanță in
ternațională, avansate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în această pro
blemă fundamentală a 
epocii noastre, problema 
preîntîmpinării războiu
lui și apărării păcii.

„în condiții internațio
nale grele nu numai pen
tru România, ci și pen
tru întreaga lume, pre
ședintele român propune 
și aplică o politică justă, 
constructivă care cores
punde pe deplin cerințe
lor epocii noastre, relevă, 
în prefață, președintele 
partidului Uniunea De
mocratică de Stînga, Ilias 
Iliou. Nicolae Ceaușescu 
a contribuit mult la apă-

16,30 Ceaușescu stemă 
și drapel — cîntece 
patriotice și revolu
ționare.

în jurul orei 17,00 — 
Transmisiune directă de 
Ia Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România: 
Adunarea solemnă consa
crată omagierii a 50 de 
ani de activitate revolu
ționară și aniversării zi
lei de naștere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se

forță și amestec în trebu
rile altor state, acum cînd 
cursa înarmărilor a luat 
proporții uriașe, nemai- 
întîlnite în istoria omeni
rii și cînd criza economi
că mondială se agravea
ză pe zi ce trece accen- 
tuînd primejdia izbuc
nirii unui război cu e- 
fecte distrugătoare. Poli
tica de pace a României 
a fost reafirmată cu tă
rie la recenta consfătuire 
de la Praga a Comitetu
lui Politic Consultativ al 
țărilor participante la

Tratatul de la Varșovia, 
în cadrul acestei consfă
tuiri pozițiile de princi
piu, profund constructi
ve, ale României au fost 
afirmate cu claritate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Izvorînd din 
orientările stabilite de 
Congresul al Xll-lea și 
de Conferința Națională 
ale P.C.R., pozițiile de 
principiu ale României 
în politica externă se 
bucură de adeziunea în
tregului nostru popor și 
constituie expresia hotă- 
rîrii națiunii noastre so
cialiste de a-și aduce 
contribuția, alături de ce
lelalte țări socialiste, la 
triumful politicii de înțe
legere și conlucrare in
ternațională, dezarmare, și 
pace, la soluționarea gra
velor probleme cu care 
se confruntă umanitatea,

carea valorilor civiliza
ției omenirii, s-a ridicat 
împotriva nenorocirilor 
apărute, împotriva urii 
și discordiei, precum și 
împotriva tendințelor ce
lor- mai puternici de a 
domina pe cei mai slabi. 
Politica sa este pătrunsă 
de o mobilizare consec
ventă a obiectivelor fun
damentale ale politicii ex
terne ce o prevăd pro
movarea egalității între 
națiuni, salvgardarea și 
consolidarea păcii".

Editarea la Atena a
volumului „Nicolae 
Ceaușescu — Pace și
Dezarmare" constituie o 
nouă expresie a interesu
lui deosebit față de gîn
direa novatoare, activita
tea prodigioasă a condu
cătorului partidului și 
statului nostru, ilustrează 
în modul cel mai eloc
vent prestigiul de care 
se bucură în lume Româ
nia socialistă, personali
tatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa, 
unanim recunoscută și a- 
preciată, la cauza păcii 
și conlucrării interna
ționale.

cretav general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România.
20,00 Telejurnal.
20.30 Omagiu. Film docu- | 

mentar.
21.30 Din inimă un cînt 

partidului și țării.
' Concertul festiv al 

formațiilor muzica
le ale Radiotelevi- i 
ziunii române,

22,15 Telejurnal. 

în interesul popoarelor, 
al dezvoltării lor libere, 
independente.

Chemările președintelui 
României, de a se face to
tul, pînă nu e prea tîr- 
ziu, pentru a se înlătura 
pericolul războiului, pen
tru destindere, colabora
re și pace, găsesc un . 
profund ecou în conștiin
ța popoarelor de pe toate I 
meridianele lumii. Multe 
guverne, popoarele, for
țele înaintate de pretu
tindeni cunosc și apre
ciază energia, dinamismul 
și curajul cu care mili
tează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru soluțio
narea marilor probleme 
care confruntă omenirea, 
pentru lichidarea stărilor 
de conflicte și încordare.

Dînd glas simțăminte-' 
lor de mîndrie patriotică 
ale comuniștilor și tutu
ror oamenilor muncii pen
tru felul în care tovară
șul Nicolae Ceaușescu re
prezintă în mod strălucit 
interesele partidului și. 
poporului nostru pestte ’ 
hotarele țării, acum îfî 
momentul solemn, scump 
nouă tuturor, cînd săr
bătorim împlinirea a 50 .
de ani de activitate revo
luționară și aniversarea 
zilei sale de naștere, oa
menii muncii, întreaga 
națiune îi urează tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
ani mulți de viață cu 
sănătate, să conducă des
tinele patriei libere între 
națiunile lumii spre noi 
victprii și împliniri, pe 
calea luminoasă a socia
lismului și comunismului.

Manifestări 
omagiale 

peste hotare
Pe diferite meridiane a- 

le globului continuă seria 
manifestărilor prilejuite de 
omagierea a 50 de ani de 
activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversarea 
zilei sale de naștere — ex
presie a interesului viu fa
ță de personalitatea și 
concepția politico-socială 
a conducătorului partidu
lui și statului nostru.

BEIRUT 24 (Agerpresj. 
La Beirut a avut loc o 
conferință de presă, orga
nizată de Ambasada româ
nă, în colaborare cu Sindi
catul lucrătorilor de presă 
din Liban. Au luat parte 
Melhem Karam, președin
tele Sindicatului lucrăto
rilor din presă din Liban, 
redactor-șef al revistei 
„Revue du Liban" și al co
tidianului „Bayrak", re
prezentanți ai parlamen
tului libanez. Ministeru
lui Informațiilor, precum 
și ziariști de la principale
le redacții ale ziarelor și 
revistelor de limbă arabă 
și franceză din Beirut.

LAGOS 24 (Agerpresj. 
La institutul nigerian pen
tru relații internaționale 
din Lagos s-a desfășurat o 
ceremonie în cadrul căreia 
au fost donate volume din 
opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest prilej, 
ambasadorul român în Ni
geria a subliniat semnifi
cația evenimentului, pre
cum și rolul jucat de pre
ședintele țării noastre în 
elaborarea principiilor po
liticii interne și externe a 
României, rolul său de 
promotor al politicii de 
pace și securitate în lume.
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